


SURFING MALIBU 

Ideală pentru
parcuri de distracție
& centre comerciale

Dezvoltă-ți afacerea cu un personaj sigur, 
direct, cu popularitate internațională care, 
începând de acum, s-a alăturat echipei DC!

Cabină Foto Nouă DC cu licența personajelor 
Sanrio 
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BARCELONA, UE
MIAMI, SUA

Din 1997, un lider inovator al cabinelor foto fixe tip gheretă 
& cabine foto mobile de închiriat în industria evenimentelor. 
Digital Centre oferă servicii interactive
Cabine Foto pentru locații premium.

Proiecte exclusive și tehnologii inovatoare. Digital Centre 
își propune să transforme fiecare moment într-unul memo-
rabil. Rezultatul; o rentabilitate extraordinară a investițiilor 
pentru întreprinderi și experiență nelimitată pentru utilizato-
ri. Toate produsele noastre sunt ușor de utilizat, doar plug & 
play. Nu este necesară configurarea.

La DC, nu doar plasăm cele mai înalte standarde în a 
dezvolta cele mai bune cabine foto, ci ne străduim și să 
oferim clienților noștri asistență personalizată detaliată, la 
un nivel inegalabil. Investim continuu în perfecționarea te-
hnologiei noastre, pentru a oferii clienților noștri funcții și 
îmbunătățiri, imediat ce acestea sunt dezvoltate. Dispunem 
de inovații software nelimitate pentru toți clienții noștri.

Oferă o experiență remarcabilă cu acestă 
Cabină Foto Căsuță pentru Exterior. Amin-
tirile simpatice sunt de nelipsit. 

Premium, lucrate manual și atent cu un aspect 
atrăgător și rezultate de înaltă clasă

Cabină foto
externă 

Tehnologie 
Premiată

Inovație DC cu 
tehnologie de 

ultimă oră

Cabine Foto 
complet 

încărcate

Îmbunătățiri 
Software

GRATUITE
pe viață

Vânzări la nivel 
mondial din

1997

Cabină Foto cu
Perete LED Video 

Atrage atenția 
asupra locației 
tale și îi crește 
profitabilitatea



Abțibilduri

Abțibildul Fotografic 
Fenomenul revine!

Un nou concept este acum disponibil!
Vă prezentăm un centru de imprimare

care include un design uluitor și elegant potrivit
oricărui loc modern. Un PhotoBooth cu

cadru subțire  + FaceBook Print + SmartPrint
(tipărire de pe telefonul tău). Este construit pe

  tiparul și la standardele Coin-Op, foarte operativ
       și usor de folosit. Un Centru de Imprimare

unicat pentru un flux de
venituri mai lejer.

Noi încasări pentru 
locații la modă

Printăm
momentele 
frumoase

Da, Retro este mișto. 16 biți, video și
pixeli, arcade, raze catodice TV-uri.
Pentru millenarii care folosesc doar

SmartTV-uri cunoscute și Smartphone-uri,
Stickerele foto au revenit!

O sesiune include 2 SETURI care includ 
fiecare din 6  Autocolante pre-tăiate + înca 2 

mai mari. Un produs foto distractiv  și
pe gustul tuturor.
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În curs de brevetare



LED TEXT SIGN
(LED on Both Sides)
33x12x5”
83x30x14 cm

Vegas SIGN 
(RGB lights)

LED PHOTO SIGN
(LED on Both Sides)
33x17x5”
83x43x14 cm

Blinking 
SIGN

Generația nouă
PANTHER / OCEAN / CRYSTAL

Cu adevărat original

În curs de brevetare

În curs de brevetare

În cu
rs d

e brevetare

În curs de brevetare

PANTHER REVOLUTION
Evidențați orice locație 

ECLIPSE
Pășiți în viitor

PANTHER CUBE
Led din 4 unghiuri

D’LIGHT
Luminați fiecare mp 

DUPLO
Dublați-vă profiturile

ACCESSORIES

DANCE FLOOR

LED
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LED LEDLED

Cabine foto   fixe premium



Patente:
EU 0001940701-0002
US 9497334
USD 705445 
EP 11874663
ES 2469767
ES 2403355
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Patente:
ES 1147085 U
ES 2403355
US 9497334

POCKET
Super portabil

SWEET I-GO
Evenimente drăguțe

MINI I-GO

STRIP
Original & Ușor de transportat

Super compact

Foto Mozaic-ul este construit în timp real în cadrul evenimentului. Participanții pot urmări 
procesul de construcție pe un proiector sau un ecran mare. După eveniment, veți primi toate 
fișierele în format digital, astfel încât să le puteți păstra pentru totdeauna în completare mo-
zaicului efectiv, o imagine frumoasă din și cu imaginile evenimentului.

Un eveniment de neuitat

Cabine foto   portabile

FOTO MOZAIC
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Dimensiuni 74 cm x 94 cm x 196 cm  
( W x D x H)

74 cm x 99 cm x 196 cm (W 
x D x H)

81 cm x 124 cm x 196 cm (W 
x D x H)

82 cm x 210 cm x 195 cm (W x 
D x H)

82 cm x 125 cm x 195 cm 
(W x D x H)

58 cm x 58 cm x 203 cm (deschisă)
58 cm x 67 cm x 124 cm (închisă) 

(W x D x H)

53 cm x 58 cm x 162 cm (deschisă)
53 cm x 67 cm x 91 cm (închisă) 

(W x D x H)

MALIBU: 170 cm x 230 cm x 260 cm
HELLO KITTY: 230 cm x 230 cm x 260 cm 

(W x D x H)

74 cm x 110 cm x 165 cm 
(W x D x H)

62 cm x 34 cm x 164 cm (W x 
D x H)

Greutate 188 Kg 201 Kg 272 Kg 479 Kg 364 Kg 89 + 12 printer = 101 Kg 39 + 12 printer = 51 Kg 260 Kg 160 Kg 82 Kg

Opțiuni 
Internet

Cablu Ethernet/
 WiFi / 4G-5G** 

Cablu Ethernet/
 WiFi / 4G-5G** 

Cablu Ethernet/
 WiFi / 4G-5G** 

Cablu Ethernet/
 WiFi /4G-5G** 

Cablu Ethernet/
 WiFi / 4G-5G** 

Cablu Ethernet/
 WiFi /4G-5G** 

Cablu Ethernet/
 WiFi / 4G-5G** 

Cablu Ethernet/
 WiFi / 4G-5G**

Cablu Ethernet/
 WiFi / 4G-5G**

Cablu Ethernet/
 WiFi / 4G-5G**

SmartPrint (opțional) (opțional) (opțional) (opțional) —

 Poze tip ID — — — — — — — —

Produse B/W, Color, Fashion, Frames, 
Street Art, Collage

B/W, Color, Fashion, Frames, 
Street Art, Collage

B/W, Color, Fashion, Frames, 
Street Art, Collage

B/W, Color, Fashion, Frames, 
Street Art, Collage

B/W, Color, Fashion, Frames, Street 
Art, Collage

B/W, Color, Fashion, Frames, Street 
Art, Collage, Full Body 

B/W, Color, Fashion, Frames, Street 
Art, Collage

B/W, Color, Fashion, Frames, Street Art, 
Collage Photo Stickers with Frames + Props B/W, Color, Frames, Collage

Formate · 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm

· 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm

· 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm

· 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm

MegaStrip: 15 x 45 cm

· 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm

MegaStrip: 15 x 45 cm

· 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm

· 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm

· 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm 2 Seturi de 6 stickere decupate · 10 x 15 cm

· 2 fâșii 5 x 15 cm

Împrimantă Mitsubishi D80***
Mitsubishi M1E

Mitsubishi D80*** 
Mitsubishi M1E Mitsubishi 9810 Mitsubishi 9810 

+ Mitsubishi D80 (optional)
Mitsubishi 9810

+ Mitsubishi D80 (optional) Mitsubishi D80 Mitsubishi D80 Mitsubishi D90 DNP 620 Mitsubishi D80

Viteză listare 11.3 pt. o poză de 10 x 15 cm 11.3 pt. o poză de 10 x 15 cm 8 pt. o poză de 
10 x 15 cm

8 pt. o poză de 10 x 15 cm
11.3 pt. o poză de 10 x 15 cm

8 pt. o poză de 10 x 15 cm
11.3 pt. o poză de 10 x 15 cm

11.3 pt. o poză de 
10 x 15 cm

11.3 pt. o poză de 
10 x 15 cm

7.8 pt. o poză de 
10 x 15 cm

8.3 pt. o poză de 
10 x 15 cm 11.3 pt. o poză de 10 x 15 cm

Capacitate 300W 912W 1992W 2060W 1032W 350W 260W 300W 350W 300W

Cameră foto 10Mp Full HD/
DSLR 12Mp Full HD

10Mp Full HD/
DSLR 12Mp Full HD 10Mp Full HD 10Mp Full HD 10Mp Full HD 10Mp Full HD 10Mp Full HD 10Mp Full HD 10Mp Full HD 10Mp Full HD

Portabilitate Portabilă Portabilă Portabilă Portabilă Portabilă Ultra-Portabilă Ultra-Portabilă — Portabilă Portabilă

Recomandări 
transport Utilitară Utilitară Utilitară Utilitară Utilitară Autovehicul, 

Dubiță, SUV
Autovehicul, 
Dubiță, SUV Utilitară Utilitară Autovehicul, 

Dubiță, SUV

Ecran 19” 19” 19” 19” 19” 4x19” 19” 19” — 32”

VideoWall
(dimensiune aprox.) — 72’’ Curbat - 144’’ Curbat - 192’’ Curbat - 96’’ — — — — —

Mesaje Video — —

Potrivită pentru 
închiriere —

Capacitate
acceptor bancnote 1 buc. 1 buc. 2 buc. 4 buc. 2 buc. 1 buc. 1 buc. 2 buc. 1 buc. 1 buc.

Acceptor card 
credit/debit

Plata cu
smartphone

Compatibil cu
echipament Mosaic  — —

 ** Se pot aplica taxe lunare de la furnizorul de telefonie mobilă.  *** (A doua unitate opțională)
Toate cabinele foto dispun de Share Secure și QR-Photo pentru încărcarea în siguranță pe rețelele de socializare.

Tabel de comparație cabine foto

Pot apărea modificări, fără o notificare prealabilă.
Întreabă-ne și de alte modele de cabine foto și caracteristicile acestora.

     NG PANTHER
OCEAN

CRYSTAL

PANTHER
REVOLUTION

 
ECLIPSE DUPLO D’LIGHT STRIP MINI I-GO

SWEET I-GO
   SURFING MALIBU

HELLO KITTY
   SMILE’N’

STICK
LET’S PRINT

NEW NEW NEW



Control la distanță

Software îmbunătățit
MAI MULTĂ DISTRACȚIE, MAI MULT PROFIT

Centru de printare

* Cabina foto necesită acces la internet pentru a putea utiliza aceste funcționalități

MyPhotoCode oferă
posesorului un meniu
complet de control accesi-
bil de oriunde, oricând. 

Este un instrument de
gestio are întregului an-
samblu de Cabine Foto
de orice distanță în timp
real direct de pe un
smartphone, telefon
sau web.

Starea CabineiFoto cu alerte, locația exactă,
posibilitatea de a permite plăți de pe Smartphone

Rapoarte periodice a cabinei foto și audit în timp real (24/7)

Organizează și adaptează evenimentele în funcție de preferințele 

Înregistrează adresa de e-mail a clientului pentru
scopuri de marketing 

Cele mai cuprinzătoare date în timp real a stării 
CabineiFoto. Rapoarte despre film stocuri, venituri 
și orice probleme tehnice (deconectare, starea 
imprimantei, camera foto și placa de control)

Promoțiile Pop Up  reprezintă un instrument 
foarte valoros pentru a atrage atenția clienților 
asupra cadrelor personalizate de sezon și ofer-
telor speciale.
Pop-up-ul garantează că produsul promoțional
este afișat cu prioritate și oferă utilizatorului 
informații despre 
modele speciale și cele mai recente tendințe. 

Acest instrument păstrează interesul pentru Pho-
toBooth proaspăt și activ lună de lună, utilizatorii 
găsind întotdeauna produse noi și subiecte fo-
arte actuale, o serie de modele adaptate fiecărei 
perioade a anului

Acest sistem crește vânzările în mod semnifica-
tiv interesul clientului de la început

Centrul de imprimare este o noua caracteristică 
software Britta care vă permite să imprimați foto-
grafiile personale ale unui eveniment și orice 
altceva organizatorul își dorește în cel mai simplu 
mod posibil. Centru profesionist de imprimare,
CabinaFoto poate imprima toate fotografiile
stocate într-un USB în câteva minute.

Când conectați un dispozitiv USB,  Cabina Foto vă 
va permite ca fotografiile dorite să fie selectate și 
dvs. să aveți posibilitatea de a imprima câte
exemplare doriți

AUDIT

CABINE FOTO

ALERTE & RAPOARTE

E-MAIL-URI

EVENIMENTE

Promoții

Imprimă-ți amintirile,    
       imprimă-ți evenimentul

ȘTIM CĂ ESTE GREU SĂ ȚII PASUL CU INOVAȚIILE DC
pentru că continuăm să modernizăm software-ul nostru cu cea mai nouă tehnologie,
fără costuri pentru tine.

Iată câteva sfaturi de ajutor cu privire la cele mai recente suplimente software:

 SmartPrint: imprimați fotografiile chiar de pe telefon

 Mega Strip: bandă imensă de 6x16 ”. O valoarea percepută mai mare, o valoarea plătită mai mare. Acum  
 este disponibil în mai multe Canbine Foto DC Verific-o și pe a ta! PhotoBooths. Check yours out! 

 Tip ID Pașaport: Pe lângă fotografiile distractive, fotografiile tip ID au fost întotdeauna disponibile pentru 
 cabinele fixe închise cu perdea. Este un produs pentru care merită să se achite un preț mai mare și a 
 beneficia de dimensiunile standard ale fotografiilor din SUA, UE.

 Upsells: veți obține mai mulți bani. Diferite dimensiuni tipărite, diferite cadre distractive sau tematice și
 copii suplimentare pentru cei dragi sunt acum la doar un singur pas distanță!

Vă rugăm să întrebați reprezentantul dvs. de vânzări ce resurse software noi se aplică 
tuturor cabinelor foto DC!



* Nu toate produsele au aceleași funcționalități (caracteristici).

Digital Centre Cabinele Foto vă permit să distribuiți videoclipuri și fotografii instant pe mai multe platforme  cu
Share Secure.
Cabinele Foto includ serviciul cloud ca parte esențială de plus valoare. Beneficiarul dispune de posibilitatea de a
personaliza aspectul pentru locații și / sau evenimente: mall-uri, muzee, petreceri, nunți ... etc.

LOGO    Logo-ul dvs. poate fi
tipărit pe toate fotografiile invitaților

TITLU    Puteți personaliza cu 
titlul dorit

FOTOGRAFII  Invitații pot descărca 
și distribui fotografiile lor pe rețelele 
sociale

VIDEO  Invitații pot descărca și 
distribui înregistrările video pe 
rețelele sociale

GIF  Invitații pot descărca și
distribui un Gif animat distractiv
prin intermediul rețelelor de
socializare

RECLAME   Adăugați un banner 
cu reclama dorită cu trimitere spre 
un website la alegere

FUNDAL   Personalizați
fundalul Cloud cu propriul
design

ÎNVAȚĂ SĂ PERSONALIZEZI CLOUD-UL

** 

* 

*

*  
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**Fotografiile sunt stocate în Cloud  pentru o perioadă de 6 luni.
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ȘABLOANE & ECRANEDISTRIBUIRE & PERSONALIZARE
Social Media Complet personalizabil


